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 :امللخص
تأسس يف بالد العراق والشام، والذي اشتهر إعالميا باسم تنظيم داعش،  تشكل الدولة اإلسالمية باعتبارها تنظيم إرهابي

تهديدا لألمن الدولي واإلقليمي على حد سواء، حيث ظهر هذا التنظيم يف العراق بداية ثم امتد إىل باقي دول املنطقة خاصة سوريا 

 .باإلضافة إىل الدول اجملاورة فذوا إليها ونشطوا فيها،، والدول اليت ن(العراق)كخاليا سرطانية، تهدد بشكل متزايد دولتهم األساسية

ظلت تركيا باعتبارها دولة جماورة للمنطقة اليت انطلق منها داعش،تواجه خطرا متزايدا يهدد أمنها على العديد من  

بسبب هذه اهلجمات اليت تنفذها عناصر  شخص تركي حياتهم، فقد حوالي  -ففي عامي  املستويات،

حالة وفات على التوالي، األمر  و جويلية، والذي خلف  وانفجار  أكتوبر يف أنقرة، رهابية،لعل أشهرها تفجريات إ

كنتيجة لذلك جند بأن السياسة اخلارجية الرتكية يف اآلونة .الذي سلط الضوء على التهديدات اإلرهابية املتزايدة يف تركيا

ة يف حميطها اإلقليمي، واليت باتت تهدد أمنها القومي بصفة مباشرة، ويف مقدمة هذه القضايا متدد األخرية،ركزت على القضايا الناشئ

 "خلق املنطقة اآلمنة"داعش على طول حدودها مع سوريا، لذلك عملت تركيا وبالتنسيق مع حلفائها على وضع إسرتاتيجية جديدة مسية 

.هديدات التنظيم وهجماته يف تركيا، وختفيف عبئ تدفق الالجئني إليهابهدف طرد داعش من مشال سوريا، ما من شأنه ختفيف ت

Abstract: 
 Islamic State represents as a terrorist organization that was established in the country of 

Iraq and the Levant, which became famous in the media on behalf of al Daesh, a threat to 
international and regional security alike, where this organization emerged in Iraq, the beginning and 
then spread to the rest of the region, especially Syria as cancerous cells, a threat is increasingly state 
basic (Iraq), and the countries that carried them were active and which, in addition to neighboring 
countries.Turkey remained as a neighboring country of the region, which Daesh began his activity, is 
facing a growing threat to security on many levels, in the years 2014-2016 was about 159 Turkish 
people their lives, because of these attacks by terrorist elements, perhaps the most famous of October 10 
bombings in Ankara, the July 20 explosion, which left 102 and 33 cases and rolls in a row, which 
highlighted the growing terrorist threat in Turkey.. 
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 As a result, we find that the Turkish foreign policy in recent times, focused on emerging issues 
in the regional environment, which is now threatening its national security directly, and in the 
forefront of these issues extends Daesh along its border with Syria, so Turkey has worked in 
coordination with its allies to develop a new strategy toxicity "creating safe area" in order to expel 
Daesh from northern Syria, what would ease the regulatory threats and attacks in Turkey, and ease 
the burden of the refugee influx. 

 : مقدمة
تتعرض تركيا لكثري من االستفزازات اإلقليمية والدولية اليت جتربها على التعامل 

إضافة إىل هذا فتركيا . لكنها رغم هذا تتمتع حبنكة يف مثل هذه األوضاع املباشر معها،

شهدت ظهور العديد من اهلويات الذي يعترب  -أي بعد احلرب الباردة-منذ التسعينيات

بينها من بني اكرب املخاطر على األمن التركي، خصوصا وأن األكراد يشكلون مع  التمييز

اإلسالميني اكرب النشطني يف اجملال الثقايف، لكن النظر إىل هذه الفكرة مبنظور امين يشكل 

وزادت من حدة هذا . خطرا على تركيا، مبا أن تركيا عانت مع االنفصاليني األكراد

 . األوضاع يف سوريا

التداعيات واالنزالقات اليت متخضت عنها األزمة السورية، وبعد التهديدات  فبعد

اليت نزحت وبدأت يف التغلغل والتمدد إىل الدول اجملاورة منها وخاصة تركيا اليت يعترب 

بدأت تراود تركيا فكرة خلق منطقة عازلة أو منطقة آمنة على . جرياهنا مصدر للتهديد

واليت أصبحت اآلن  8108مترات، وطرحتها أنقرة منذ طول شريط يصل إىل عشرة كيلو

بالنسبة هلا مطلبا ملحا يدعو إليه ضرورة محاية وحوكمة األمن القومي التركي، وهذا ما 

. يف تصرحيه بأن أمن تركيا ليس يف غازي عنتاب وإمنا يف حلب اردغان طيب رجباقر هبا 

 .وقد كانت السباقة إىل ذلك

من أجل متكني احلكومة السورية املؤقتة من تقدمي خدماهتا على أوسع نطاق  وهذا

داخل سوريا، وأيضا هدفت من خالل هذه الفكرة إىل توفري ملجأ للسوريني الالجئني يكون 

والن . آمنا من القصف والصواريخ إىل حني عودة األوضاع يف سوريا إىل حالتها الطبيعية

سوريا فهي كانت هتدف إىل مساعدة الفصائل الثورية على تركيا كانت تدعم الثورة فهي 

 .االنضواء حتت لواء مؤسسة عسكرية وطنية واحدة وموحدة

إىل أي مدى :من هنا ارتأت الدراسة تسليط الضوء على اإلشكالية التالية

استطاعت تركيا ومن خالل تبنيها إستراتيجية خلق منطقة آمنة من ختفيف حدة 

 .ملوجهة ضدها؟اهلجمات اإلرهابية ا

لإلجابة على هذه اإلشكالية وضعنا خمطط عمل حاولنا أن حيوي كل حيثيات  

 :املوضوع
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 .األمن القومي التركي :احملور األول

 .تركيا ومكافحة املنظمات اإلرهابية :احملور الثاين

 .شبكات تنظيم الدولة اإلسالمية بتركيا :احملور الثالث

 .كإستراتيجية ملواجهة هتديدات داعش يف الشمال السورياملنطقة اآلمنة  :احملور الرابع

 األمن القومي الرتكي:احملور األول
حتكم املوقع اجلغرايف لتركيا، خالل فترة احلرب الباردة إىل حد بعيد مبفهوم 

،أصبحت 0198ومنذ أن انضمت تركيا إىل حلف مشال األطلسي عام  األمن القومي التركي،

 .ة منسجمة أساسا مع االستراتيجيات األمنية هلذا احللفالسياسات األمنية التركي

وبعد انتهاء احلرب الباردة، مل تشعر تركيا باألمن واالستقرار،فقد قال وزير 

حتولت تركيا إىل دولة  0111يف عام : على سبيل املثال(حكمت تشيتني)خارجية تركيا

يواستراتيجي الذي وذلك نظرا ملوقعها اجليوسياسية اجل مواجهة على جبهات متعددة،

ومن املمكن لالزمات  يضعها يف أقل مناطق العامل استقرارا، وأكثرها تقلبا وغموضا،

 1.والزناعات اليت تقع يف هذه املناطق،أن متتد يف أي حلظة لتطوق تركيا

لقد انعكست هذه التغريات يف اجلغرافيا السياسية على اإلستراتيجية الدفاعية 

بدفع تركيا للنظر  النهج االستراتيجي يف صنع السياسة اإلقليمية،خاصة وأن  التركية،

وبعبارة أخرى تظل الرؤية التركية  إىل معظم جرياهنا كمصدر للتهديد حمتمل أمنها،

والذي ازدادت حدته منذ انتهاء احلرب  اإلقليمية غارقة يف الشعور بوجود خطر دائم،

فتقليديا تعد تركيا  ا النهج التركي،الباردة،وال تنفصل منطقة الشرق األوسط عن هذ

أصبح أمن تركيا  ومع انتهاء احلرب الباردة وأزمة اخلليج الثالثة، دولة شرق أوسطية،

إىل حد القول أن  واستقرارها مرتبطا بشكل وثيق بالتطورات يف منطقة الشرق األوسط،

ذا املنظور وضمن ه األمن التركي مل يعد منفصال عن األمن يف منطقة الشرق األوسط،

ذهبت تركيا إىل إدارة مشكالهتا األمنية يف إطار منطقة الشرق األوسط ضمن ثالث 

 2:أوجه

 .ثنائي من خالل عالقاهتا دول الشرق األوسط اجملاورة 

                                                 
مركز الدراسات والبحوث  :أبو ظيب .العربية-دراسة يف العالقات التركية:والعربتركيا  الكالين، -1

 .91 ص ،0111 سلسلة دراسات استراتيجية، اإلستراتيجية،
 .91 ص ،هاملرجع نفس - 2
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أي القضايا اليت تشكل )إقليمي هرب االهتمام بتوفري األمن واالستقرار يف املنطقة 

 األصولية اإلسالمية، القومية العربية، اإلسرائيلي،حتدي لألمن التركي كالصراع العريب 

 ...(.اإلرهاب،

التدخل اخلارجي والتنافس بشأن توازي القوى يف الشرق األوسط،فلم يعد سرا  

مبا هلا من مكانة  أن الواليات املتحدة األمريكية أضحت القوة املهيمنة يف الشرق األوسط،

ط،الذي كان ال يزال اهلم األكرب ألمريكا وأن الوصول إىل النف وتأثري وصدقية طاغية،

 هو حمتملني منافسني حيال الراهن الوضع على العسكري لإلبقاء والتحديوالبالد العربية، 

 إيران ُأصيبت أن بعد األوسط، الشرق يف السوفيايت التوسع مطلوبًا لردع كان مما أقل اليوم

 - عربية جماهبة نشوب إمكان تراجع الذي الوقت ذلك،ويف إىل وباإلضافة .بالشلل والعراق

 1.إلسرائيل أمريكا دعم إىل احلاجة أيضًا تراجعت إسرائيلية،

 ويبقى الشاغل األمين األول بالنسبة لتركيا هي التهديدات اإلقليمية املتجددة 

 واليت تنبع باألساس من البيئة احمللية للمنطقة، (اإلرهاب احلد من التسلح، أمن احلدود،)

 .تركيا أن تبقى غري مكترثة أو أن تتعامل معها من موقف انعزايلجترب 

ويدرك املسئولون األتراك أن مشاركة تركيا يف هذه االهتمامات يأيت يف إطار 

بوصفها جسرا ومتصدي لألخطار واملشاركة يف احتوائها يف آن  تصورهم ملكانتها األمنية،

 ا يأيت يف إطار جهد دويل مشترك،وأن هذا التصور األمين ليس قائم بذاته وإمن آخر،

وحترص تركيا على أن ال  .لتحسني البيئة األمنية يف املنطقة حسب وجهة النظر الغربية

بل التشاور والتعاون يف املصاحل  تذهب تلك املشاركة إىل حد التدخل واهليمنة والتأثري،

 عرض تركيا للتهديد،وتكمن هذه املصاحل أساسا يف عدم ت والقضايا ذات االهتمام املشترك،

 أو تستخدم أراضيها لتكون ممرا، ،(كالعراق وإيران) سواء من الدول اجملاورة نفسها لتركيا

عرب استغالل القضية الكردية واليت  بواسطة طرف أو أطراف أخرى لتهديد األمن التركي،

 2 .تعتربها تركيا يف مقدمة اهتماماهتا األمنية يف املنطقة

األصولية اإلسالمية يف الشرق األوسط،إحدى التحديات اليت وتبقى قضية انتشار 

تواجه األمن القومي التركي،حيث تعاين تركيا منذ بداية التسعينات من تصاعد العمليات 

وخباصة يف جمال اغتيال عناصر بارزة من  اإلرهابية للمنظمات اإلسالمية املتطرفة،

                                                 
 ،81 العدد ،19 اجمللد ،جملة الدراسات الفلسطينية ،"األمن التركي والشرق األوسط" شادي إرغوفنتش، -1

 .11 ص ،0111  ربيع
 .28 ص مرجع سبق ذكره، ،الكالين - 2
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 ،1لثورية أو الثور اإلسالميني وغريهاكمنظمة احلركة اإلسالمية ا املثقفني العلمانيني،

دون اخلوض يف العوامل  ومتيل تركيا إىل التركيز على العوامل اإلقليمية هلذا العنف،

وحترص على التعامل مع أنشطة تلك املنظمات من منظور إقليمي،السيما مع  الداخلية،

 اجتاه تركيا، وهو ما يفسر ضمن عوامل أخرى تردد وجود ارتباط هلذه املنظمات بإيران،

السيما وأن  ،0111إىل عقد اتفاق مع إسرائيل للتعاون يف جمال مكافحة اإلرهاب عام 

 2.إسرائيل تعاين من العنف اإلسالمي

وال ينصرف هذا التعاون إىل مكافحة نشاطات اجلماعات واملنظمات اإلسالمية 

تركيا لعمليات العنف وخربهتا يف مكافحة  لكنه يشمل أيضا أساليب إسرائيل، املتطرفة،

وذهبت تركيا إىل إقامة العديد من عالقات التعاون األمنية،مثلما  املرتبطة باإلرهاب،

 ويف سبتمرب ملواجهة التطرف اإلسالمي يف كال البلدين، 0111فعلت مع تونس يف مارس 

أبرمت تركيا واجلزائر مذكرة تفاهم إلقامة تعاون ثنائي وطيد يف جمال التعاون  8110

وتبادل املعلومات حول أنشطة اجلماعات املتطرفة لكال  ألمين ومكافحة اإلرهاب،ا

 3.البلدين

 (اإلسالميني املتشددين)تركيا ومكافحة املنظمات اإلرهابية :احملور الثاني
 أدت تركيا دورا كبريا يف حرب الواليات املتحدة األمريكية العاملية ضد اإلرهاب،

ظهر إمكانية التعايش بني اإلسالم والدميقراطية،خالل املدة بوصفها أمنوذجا للدول اليت ت

والسيما منظمة االستخبارات الوطنية  تابعت احلكومة التركية، 8108-8118 بني عامي

وما ينظر إليه كمصاحل مشتركة بينها  ،(TNP)والشرطة الوطنية التركية (TNIO)التركية

 التطرف يف أوساط اجملتمع اإلسالمي األوسع،وبني الواليات املتحدة األمريكية،ملنع انتشار 

ويف الواقع فإن اهلجوم اإلرهايب الكبري الذي قامت به القاعدة يف أوروبا حصل يف 

 11محلت مجاعة تركية راديكالية يف اسطنبول  8111نوفمرب  81-09تركيا،ففي 

والقنصلية  ونفذت هجمات انتحارية ضد اثنني من املعابد اليهودية، شاحنات باملتفجرات،

 4.جريح 911من القتلى و 99 خملفنيHSBC  العامة يف بريطانيا ومبىن بنك

                                                 
 .10 ص ،8118 مركز القدس للدراسات السياسي،:فلسطني .تركيا والشرق األوسط عماد الضمريي، - 1
 .18 ص ،املرجع نفسه - 2
 .18 ص ،املرجع نفسه - 3
سياسات تركيا اجلهادية واألمن :اآلمنمن الطريق اجلهادي السريع إىل املالذ اجلهادي  أمر اهلل أوزلو، -4

 .11 -19ص ص  ،8101 مركز البيان للدراسات والتخطيط، :بغداد .الغريب
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وتعاون ضباط االستخبارات والشرطة بنحو وثيق من أجل رصد الشبكات املنضوية 

 وأطلقت الشرطة الوطنية التركية محلة واسعة لربنامج تعليمي مكثف ألعضائها، للقاعدة،

ضباط ذوي الرتب العالية للدراسة يف الغرب والسيما يف من كبار ال 0111 وأرسلت أكثر من

اجلامعات واملؤسسات األمريكية،من أجل احلصول على الشهادات العليا يف الربامج ذات 

 FBIوقد تلقى الكثري منهم تدريبات من مكتب التحقيقات الفيدرالية  الصلة مبجال عملهم،

شرطة التركية تنظيم وحدات مكافحة وقد أعادت ال من أجل تسهيل التعاون يف املستقبل،

اإلرهاب لتركيز اهتمامها على الراديكاليني اإلسالميني،فضال عن التركيز على املتشددين 

القيادي البارز يف القاعدة،الذي كان خيطط لشن  لؤي سقاواليت قادت إىل اعتقال  الكرد،

 1.يةهجمات ضج السفن السياحية اإلسرائيلية الراسية على املوانئ الترك

نفذت الشرطة الوطنية التركية برنامج عمليات مكثف  8108-8111وبني األعوام 

وأكد خرباء اإلرهاب  ضد القاعدة من أجل منعها من تشكيل شبكة فاعلة داخل تركيا،

مشتبها بانتمائهم إىل  1112األتراك خالل تلك احلقبة أن الشرطة اعتقلت 

 8101.2-8112بني األعوام  0111و فقط، 8111منهم مت اعتقاهلم عام  111/القاعدة،

 شبكات تنظيم الدولة اإلسالمية برتكيا :احملور الثالث
 :نشأة وتطور تنظيم داعش - أوال 

جاء تأسيس تنظيم الدولة اإلسالمية يف بالد العراق والشام،والذي اشتهر إعالميا 

تأسيس  أبو مصعب الزرقاويباسم تنظيم داعش،يف خط تراكمي متثل تدرجيا بإعالن 

بدعوى حترير العراق من  ،8111 يف بالد الرافدين عام مجاعة التوحيد واجلهاد

االحتالل األمريكي،متكئا على حصيلته القتالية ضد الروس يف أفغانستان يف أواخر 

مستفيدا من معسكرات تدريب املسلحني العائدين من أفغانستان اليت أنشأها يف  الثمانينيات،

 3.التسعينات

إنشاء تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين،اعترب تنظيم  أسامة بن الدنن بعد إعال

لذلك حول الزرقاوي أمسه إىل  التوحيد واجلهاد فرع من تنظيم القاعدة يف العراق،

وينتهي التنظيم عند هذا املسمى  القاعدة يف بالد الرافدين مث جملس شورى اجملاهدين،

اعتمد تنظيم التوحيد  ،8111خمبئة عام  باستهداف الزرقاوي يف هجوم أمريكي على

                                                 
 .11 ص مرجع سبق ذكره، أمر اهلل أوزلو، -1
 .11 ص ،املرجع نفسه -2
 :نقال عن املوقع ،01:11على الساعة ،08/11/8101يوم  النشأة واألفكار،:تنظيم الدولة أوراق سياسية، -3

http://www.fikercenter.com/ar/p/political_analysis/view/a6zaxn3  

http://www.fikercenter.com/ar/p/political_analysis/view/a6zaxn3
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واجلهاد يف بالد الرافدين فيما بعد استهداف الشيعة كخيار استراتيجي،باعتبارهم 

وهذا كان أول خالف بني مجاعته والعشائر السنية  مساندين للمحتل حماريب ألهل السنة،

وبعد  ناطق السنية،ألن املليشيات الشيعية كانت ترد يف عمق امل والفصائل السنية األخرى،

زعيما عليها،حيث بادر هذا األخري مباشرة  أبو محزة املهاجرقتل الزرقاوي نصبت القاعدة 

 .إىل إعالن البيعة ألسامة بن الدن كنوع من استمرار الوجهة اليت بدأها سلفه

وبعد تويل أبو محزة املهاجر لقيادة التنظيم سعى إلنشاء دولة أو إمارة إسالمية 

فبعد إنشاء دولة  الفصائل السنية،لكن سياسته كانت أكثر حدة من سلفه، جتمع شتات

-،عهد املهاجر الذي كان القائد الفعلي للدولةأبو عمر البغداديالعراق اإلسالمية بإمارة 

إىل إجبار -لقيادة القاعدة يف أفغانستان أبو سليمان العتييبحبسب رسالة قاضي الدولة 

ولتحقيق ذلك  لفصائل األخرى،على بيعة أبو عمر البغدادي،الرافضني ملشروع الدولة من ا

 . فقد قام البغدادي بقتال املنشقني عنه من تنظيم القاعدة ومن اجلماعات األخرى

مبساعدة أمريكية  مبجالس الصحواتلقد تسبب هنج املهاجر يف نشوء ما يعرف 

تقاتل االحتالل  وهو خليط من العشائر السنية والفصائل اليت كانت-وإقليمية عربية

لطرد تنظيم دولة العراق اإلسالمية من مناطق الوسط والشمال السنية –األمريكي 

وهو ما جنح بسرعة بعد أن فقد التنظيم حاضنته الشعبية،جلأ  خاصة حمافظة األنبار،

إىل الصحاري واملناطق النائية،وقلْت عملياته بنسبة كبرية يف مواجهة احملتل والقوات 

واستمر على هذا احلال إىل أن قتل املهاجر وأبو عمر البغدادي يف  ساندة له،العراقية امل

 .8101أفريل  01غارة أمريكية على حمافظة صالح الدين يف 

الذي كان من أصل عراقي كزعيم جديد من قبل أبو بكر البغدادي بعدها ُأعلن عن 

ويف عهده حصلت  1ريكية،اجلماعة،بعد مقتل القائد األسبق من قبل القوات العراقية واألم

 ،جبهة النصرةالثورة السورية اليت كانت متنفسا لتنظيمه،فتدخلت الدولة حتت مسمى 

 وظهرت بنهج مغاير متاما للدولة حىت حصل اخلالف بينها وبني قيادة الدولة يف العراق،

 2.بعد إعالن البغدادي عن حل جبهة النصرة،وإعالن الدولة اإلسالمية يف الشام والعراق

ظهر تسجيل صويت منسوب ألبو بكر البغدادي،يعلن فيه أن  8101أفريل  11يف 

وأعلن عن إلغاء امسي جبهة  جبهة النصرة يف سوريا هي امتداد لدولة العراق اإلسالمية،

بالدولة اإلسالمية يف وتأسيس ما أمساه  النصرة ألهل الشام ودولة العراق اإلسالمية،

                                                 
1 - Zana Khasraw gulnohamad, « the rise and fall of the islamic state of Iraq and 

alSham(levant) ISIS ».global security studies,spring,vol05,issue02, 2014 ,p02. 
 .، مرجع سابق ذكرهالنشأة واألفكار:تنظيم الدولة أوراق سياسية، - 2
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النصرة االنضمام إىل تنظيم الدولة اإلسالمية يف بداية قبلت جبهة  1،العراق والشام

إال أن اخلالفات واملعارك بدأت بعد أن اهتمت اجلماعات املعارضة األخرى  األمر بتحفظ،

مبا فيها النصرة،تنظيم الدولة مبحاولة االنفراد بالسيطرة والنفوذ والتشدد يف تطبيق 

التنظيم اعترض علنا على طلب أمين  الشريعة وتنفيذ إعدامات عشوائية،خاصة وأن هذا

بالتركيز على العراق وترك سوريا جلبهة النصرة،يف  -زعيم تنظيم القاعدة- الظواهري

وكنتيجة  2.مقابل ذلك رأى هذا التنظيم بأن القاعدة قد احنرفت عن مسار أسامة بن الدن

هري ليست وبذلك فإن سلطة الظوا حتمية لذلك انشق أبو بكر البغدادي عن الظواهري،

وبدأ السجال بينهما حىت وصل إىل حد استخدام السالح واحلرب بني التنظيمني  شرعية،

 8101.3 مع مطلع العام يف سوريا،

من إحكام السيطرة على كامل مدينة ( داعش)أثناء هذه الفترة متكن هذا التنظيم

عها وأصبحت الرقة السورية،بعدما انسحبت فصائل املعارضة األخرى،اليت كانت تتواجه م

ويف تطور سريٍع لألحداث متكن التنظيم من السيطرة على مدينة  املدينة مركزا للتنظيم،

أعلن أبو  8101،4املوصل تالها السيطرة على عدة حمافظات عراقية،ويف هناية شهر جوان

وتنصيب أبو  حممد العدناين املتحدث الرمسي باسم داعش عن إعالن اخلالفة اإلسالمية،

وإلغاء مسمى الدولة اإلسالمية يف الشام والعراق ليصبح  ادي خليفة للمسلمني،بكر البغد

 .الدولة اإلسالمية

أما عن املنطلقات الفكرية لتنظيم الدولة اإلسالمية،فنجد أن هذا التنظيم ال 

خيرج عن منظومة فكر اجلهاد العاملي الذي يقوم على أصول وفروع،فاألصل الذي جتمع 

وإقامة احلكم اإلسالمي املتمثل يف  يتلخص يف حتكيم شرع اهلل، عليه تنظيماته كافة

ومن هذا األصل القطيعي لديهم  اخلالفة للدولة اإلسالمية،وال يتحقق ذلك إال باجلهاد،

تتناسل كل املفاهيم والتفاصيل واإلجراءات اليت يسموهنا فروعا ويقع فيها اخلالف يتجلى 

اقبة لقيادات القاعدة وتنظيم الدولة والنصرة،منذ هذا املعىن بوضوح يف التصرحيات املتع

                                                 
 العدد ،دراسة سياسية عربية ".من التأسيس إىل االنقسام:جبهة النصرة ألهل الشام" محزة مصطفى، -1

 .01 ص ،8101 نوفمرب ،19
2 -Ephraim Kam, « the rise of the islamic state organization », Strategic assessment. Vol 17, n 

03, October 2014, P 42. 
، حبث أعده مركز دراسات اجلمهورية "داعش النسخة األكثر تطرفا لإلسالم السياسي" صرب درويش، -3

 .11 ص ،8101 الدميقراطية،
4 - Ephraim Kam, Op cit,PP 42-43. 
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ه يتكرر يف تصرحيات أمين الظواهري وأيب بكر فنجد ظهر اخلالف بينهم إىل العلن،

 1.البغدادي،وأيب حممد العدناين واجلوالين فضال عن أدبياهتم املكتوبة

وإن كان  ويالحظ أن تنظيم الدولة اإلسالمية يعتمد نفس مقوالت القاعدة،

لكنها مل  تلف معها ببعض الترجيحات اليت قد تكون شائعة يف القيادة وبنسب متفاوتة،خي

 2.أو مل تعتمدها القيادة باعتبارها حتتمل االختالف حتظ بالصدارة،

 :داعش يف تركيا - ثانيا

اختذت شبكة تنظيم الدولة اإلسالمية من اسطنبول مقرا هلا،حيث قامت بتجنيد 

كما أنشأت شبكة واسعة ومستدامة  نشط يف سوريا والعراق،مقاتل تركي  1111حوايل 

داخل تركيا،من خالل إشراك العديد من األفراد معظمهم أتراك باإلضافة إىل وجود 

عناصر أجنبية،وال تزال هذه الشبكة تشارك يف تقدمي الدعم اللوجسيت لعمليات الدولة 

 يد من املالذات اآلمنة داخل تركيا،وإنشاء العد اإلسالمية،باإلضافة إىل املساعدة املالية،

ولكن استنادا إىل  وال توجد أرقام رمسية عن نطاق وجود الدولة اإلسالمية يف تركيا،

أحباث املؤلف والبيانات املتوفرة عن عدد خمابئ اإلرهابيني يف تركيا،قد يكون هناك ما 

 3.مقاتل متشددين موالني للدولة اإلسالمية داخل تركيا 8111يصل إىل 

تتألف من خاليا تركية  وتشمل شبكة داعش داخل تركيا وحدات هجومية،

ووحدات  أنشأت يف مدن خمتلفة من مجيع أحناء البالد وحدات استخباراتية، وأجنبية،

ووحدات اتصال ووحدات مالية وجمموعة متنوعة من املتعاطفني اآلخرين  دعم حدودية،

الذين يقدمون  هذه املباين أمراء املدن، ويشرف على معظم .الذين يلعبون داعما لألدوار

 .بدورهم تقاريرهم إىل أمراء املنظمة

 4:هناك نوعني من هياكل خاليا التنظيم تعمل لصاحل داعش يف تركيا وهي

هي اخلاليا احمللية التركية،اليت متيل إىل أن تكون أكثر انسجاما :النوع األول 

ركيا،وقد متيل إىل تنفيذ عمليات انتحارية وأقل خربة من اخلاليا األجنبية املوجودة يف ت

                                                 
تنظيم الدولة "ملفات  .البنية الفكرية وتعقيدات الواقع:تنظيم الدولة اإلسالمية معتز اخلطيب، -1

 11 ص ،8101 نوفمرب مركز اجلزيرة للدراسات،" النشأة والتأثري واملستقبل،:اإلسالمية
النشأة :تنظيم الدولة اإلسالمية"ملفات . اجلذور اإليديولوجية لتنظيم الدولة اإلسالمية شفيق سفري، -2

 .89 ص ،8101 نوفمرب مركز اجلزيرة للدراسات،" ثري واملستقبل،والتأ
3 -Ahmet.S.Yayla, The Reina neightclub attack and the islamic state treat to Turkey. CTC 

sentinel, March 2017, P 12. 
4 - Ibid , P 13. 
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ومن األمثلة  على األرجح ألهنا أقل خربة يف احلرب احلضرية، بدال من اهلجمات املسلحة،

تفجريات يف ديار بكر وسوروك وجتمع  8109 على ذلك شبكة دوكوماسي اليت نفذت عام

 .شخص 011املعرضة الكردية يف أنقرة،مما أسفر عن مقتل 

وهم مييلون إىل االختالط مع اخلاليا  يتألف من مقاتلني أجانب، :ينالنوع الثا 

وحىت اآلن كان معظمهم من القوقاز،مبا يف ذلك داغستان والشيشان وانغوشيا،فضال  احمللية،

وقد لعبت هذه الفئة  عن األويغور األتراك ووسط آسيا من الكتلة السوفيتية السابقة،

الليلي رينا،كذلك يف اهلجمات االنتحارية على مطار اسطنبول دورا رئيسيا يف هجوم امللهى 

مزنل آمن للدولة  011ويف أعقاب هجوم رينا مت الكشف عما يقارب  ،8101جوان  82يف 

 .اإلسالمية كثري منها يف اسطنبول

وقد اتضح مؤخرا أن الدولة اإلسالمية،أنشأت مراكز تدريب يف تركيا،ففي مطلع 

راكز تدريب ومدارس منفصلة يف مدن سينكان والتنداج م 11مارس مت الكشف عن 

وشوبوك يف مقاطعة أنقرة،أنشأهتا داعش لتدريب الشباب التركي ليصبحوا مقاتلني من 

 1.تنظيم داعش

 املنطقة اآلمنة كإسرتاتيجية ملواجهة تهديدات داعش يف الشمال السوري:احملور الرابع
قضية أساسية،تتمثل يف خلق منطقة تركز السياسة اخلارجية التركية حاليا على 

يف مقدمتها طرد داعش من  آمنة يف مشال سوريا من أجل حتقيق أهداف ضرورية وملحة،

من املهم يف البداية التأكيد على أن املنطقة اآلمنة املقترحة ال متتد على  مشال سوريا،

 111 السورية اليت يبلغ طوهلا حنو-طول الشمال السوري كله،أي احلدود التركية

٪ من هذه احلدود،أي أن طوهلا  01وإمنا تنحصر فقط يف شريط ضيق يشكل حنو  كيلومتر،

 كيلومتر ابتداءا من مدينة جرابلس غرب هنر الفرات وحىت مدينة إعزاز، 12ميتد حنو 

 .كيلومتر حىت مدينة الباب 11أما عمق هذه املنطقة فال يتجاوز 

 :البابنظرة عامة على الوضع يف مدينة  - أوال

،شن 8109فيفري  00بعد حترير املنطقة الريفية حول الباب وتطويق املدينة يف 

اجليش السوري احلر واجليش التركي هجوما للسيطرة على املدينة احتلت القوات املهامجة 

وهم يزيلون األلغام والعبوات  ،2(٪ من املساحة الكلية 11حوايل )اجلزء الغريب من املدينة

                                                 
1

-  Ahmet.S.Yayla, Op cit, P 12. 
2 -Turkey Strivesto Create a « safe zone » a long its border with syria.on: 

www.Terrorism-info.il/en/articleprint,aspx?id:21156. 2017/02/13-13:02 

http://www.terrorism-info.il/en/articleprint,aspx?id:21156
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الذي ال يزال حتت سيطرة  رع املدينة ويتقدمون حنو وسط املدينة،الناسفة من شوا

 .ويظهر داعش مقاومة شرسة ولكن يبدو أن سقوط الباب قريب داعش،

يف هذه األثناء وصلت قوة من اجليش احلكومي السوري إىل الضاحية اجلنوبية من 

نتيجة تعاون سابق رمبا ) لكنها توقفت يف قرية تديق،إىل اجلنوب الشرقي من الباب الباب،

غري  وأفادت وسائل اإلعالم التركية أن اجليش السوري، ،(مع تركيا بوساطة من روسيا

وهكذا يبدو أن الباب سيتم حتريره حصرا من  االجتاه وأصبح يتقدم حاليا إىل الشرق،

 1.قبل اجليش السوري احلر واجليش التركي

 :أمهية سقوط مدينة الباب لداعش - ثانيا

مدينة الباب هناية احلركة اليت بدأت قبل حنو ستة أشهر،واليت  يشكل سقوط

خسر خالهلا داعش معاقله يف املنطقة الواقعة غرب هنر الفرات،وهي املرحلة أخرى يف 

 .تقلص مناطق سيطرة داعش يف سوريا والعراق ومظهر آخر للضعف اإلستراتيجي للتنظيم

عش تشمل مدن منبج وحتريرها من قبل حىت اآلن معاقل غرب الفرات املفقودة من قبل دا

حيررها اجليش التركي  اليت تسيطر عليها القوات الكردية، القوات الدميقراطية السورية،

حيرره اجليش السوري احلر بالتعاون مع  يالذ واملنظمات املتمردة اليت تعمل حتت رعايتها،

 .اجليش التركي

العمل على طول احلدود سقوط مدينة الباب سيشكل هناية حلرية داعش يف 

ومن شأن ذلك أن يسبب صعوبات كبرية بالنسبة لصلة داعش  السورية التركية،

اللوجستية بني جوهر قوهتا يف الرقة والعامل اخلارجي،وسيصبح من الصعب على داعش 

ونقل العناصر  وتصدير املنتجات النفطية إىل تركيا، إرسال ناشطني إرهابيني إىل اخلارج،

ومن املتوقع  املعدات إىل املناطق اليت يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية،واألسلحة و

 2.أن تزيد الصعوبات اليت يواجهها داعش

 :ختطيط تركيا إلنشاء منطقة آمنة مشال سوريا -ثالثا

أدى اهنيار معاقل داعش إىل الغرب من هنر الفرات إىل فراغ أمين وإداري تعتزم 

باستخدام  ،(درع الفرات) الغاية تشن تركيا محلة عسكرية وحتقيقا هلذه تركيا ملؤه،

وجتري أيضا نشاطا سياسيا يسعى للحصول على دعم الواليات  اجليش السوري احلر،

ومن منظور تركيا هتدف أنشطتها  املتحدة األمريكية وروسيا من أجل إنشاء منطقة آمنة،

                                                 
1 - Turkey Strivesto Create a « safe zone » a long its border with Syria, Op cit. 
2- Ibid. 
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فقيام  .رب األهلية السوريةإىل تقدمي رد على التهديد الرئيسي الذي تعرضت له من احل

تنظيم داعش وغريه من التنظيمات اإلرهابية جنوب احلدود التركية السورية يزيد من 

 1.التهديد اإلرهايب ضد تركيا

لذلك سارعت محلة الباب من خالل النشاط الدبلوماسي التركي إلنشاء منطقة 

تستعد إلنشاء منطقة آمنة أن تركيا  وقال متحدث باسم الرئاسة التركية، آمنة أو عازلة،

 إسالمي ألدولكاديرباإلضافة إىل ذلك قال الصحفي التركي  متتد من أعزاز إىل جرابلس،

فقال أن  أن الرئيس التركي أردوغان مل ينوي االنسحاب من سوريا بعد احتالل الباب،

 فكرة إنشاء منطقة آمنة يف املناطق أين يتواجد ترامبأردوغان يعتزم أن يقترح على 

وذكرت وسائل اإلعالم التركية أن اخلطة قد عرضت على مدير وكالة املخابرات  داعش،

 .الذي قام مؤخرا بزيارة تركيا مايك بومبيواملركزية املعني حديثا 

وطبقا للخطة التركية فإن املنطقة اآلمنة ستمتد على طول احلدود التركية 

كم املسافة بني  11كثر من السورية من أعزاز إىل جرابلس يف الغرب وستصل إىل أ

وستحافظ  ،(ميال تقريبا 01) كيلومتر 11 وتبلغ مساحة املنطقة أكثر من املدينتني،

مباشرة أو من خالل املنظمات املتمردة اليت تعمل حتت رعاية ) املنطقة على أمن تركيا

 2(. تركية

ربيني يف التدخل العسكري عرب حلفائها الغ 8108لقد كانت رغبة تركيا منذ عام 

ولكنها مل تستطع إقناع  وتأسيس منطقة عازلة حيظر فيها الطريان، وحتديدا حلف الناتو،

إن األساس لطلب دعم حلف الناتو هو .إذ مل متلك مربرا قانونيا لذلك احللف بالتدخل،

أن أي هجوم أو عدوان مسلح ضد أحد األعضاء أو " :املادة اخلامسة من ميثاقه اليت تنص

ولكن لكي تكون املادة اخلامسة قابلة  ،"د عدوانا على األعضاء مجيعايع عدة أعضاء،

فإنه جيب على العضو أن يتصرف من منطلق الدفاع عن النفس ردا على أي  للتطبيق،

 3.من ميثاق األمم املتحدة 90 أي مبا يتناسب مع القانون الدويل الذي حددته املادة هجوم،

فهي تستطيع أن تربر التدخل ضد هذا  ومبا أن تركيا قد تعرضت هلجمات داعش،

كما فعلت يف العراق ضد حزب العمال الكردستاين أو على غرار  التنظيم ملنع هتديداته،

وتعمل على التدخل انطالقا من أن سوريا ال تسيطر  الدول اليت تعرضت هلجمات التنظيم،

                                                 
1 - Turkey Strivesto Create a « safe zone » a long its border with Syria, Op cit. 

2 -Ibid. 

حتليل  .املراجعات واالجتاهات:مسألة التغيري يف السياسة اخلارجية التركية عماد يوسف قدورة، -3

  .08ص  ،8109  ديسمرب املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، سياسات،
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فهي غري راضية أو  ومن مث حبكم األمر الواقع على أراضيها اليت تشكل منطلقا للتهديدات،

 1.غري قادرة على منعها

وفضال عن ذلك لو أن تركيا قررت وحدها إنشاء منطقة آمنة داخل األراضي 

مليثاق الناتو،ألنه مل  19فإن قواهتا املنتشرة هناك للن تكون مشمولة حتت املادة  السورية،

كنتيجة  وحىت لو تعرضت هلجوم داخل أراضيها تتعرض هلجوم النظام السوري أوال،

فسيكون من الصعب إقناع احللفاء حبقها يف الدفاع عن  الشتباك عسكري داخل سورية،

وحىت بافتراض أن تركيا جنحت يف  النفس،ألهنا ستكون يف موضع من بدأ باهلجوم أوال،

،فإن هذه املادة وحدها ال تعطي ضمانة 19إقناع حلفائها بأن األوضاع تندرج حتت املادة 

ولذلك  ألن قرارات الناتو تؤخذ باإلمجاع، ء املساعدة العسكرية لتركيا،بأن يقدم احللفا

ونتيجة لصعوبة التدخل  فإن للدول األعضاء بصفة فردية دورا يف املوافقة على ذلك،

حىت اآلن يف حرب سورية،كان البديل األخري أمام تركيا هو  وامتناع الناتو عن التورط،

ضد تنظيم داعش  قوده الواليات املتحدة األمريكية،املشاركة يف التحالف الدويل الذي ت

 2.اجلوية لتسهيل العمليات اجنر ليكوفتح قاعدة 

قررت تركيا التعاون الكامل  وبناء على هذه التوافقات السياسية إقليميا ودوليا،

وبفعالية مع التحالف الدويل الذي تقوده الواليات املتحدة األمريكية ضد داعش،وتنفيذ 

قة خالية من التنظيم،ووافق الشركاء على إجراءات احترازية ضد قوات إنشاء منط

ويف املقابل لن  احلماية الشعبية الكردية،عرب منع التسليح استجابة ملخاوف تركيا،

 3.تستهدف إجراءات إنشاء هذه املنطقة النظام السوري بشكل مباشر

 :خامتة
خالية من داعش حسبما مت مما سبق ميكن القول أنه ال يبدو أن إنشاء منطقة 

وإمنا قد ختفف من هتديدات  حتل مشاكل تركيا املرحلية وال الدائمة، التوافق عليها،

ومتنع سيطرته على طريق اإلمداد للمعارضة  التنظيم وهجماته يف تركيا،

فإذا أمعنا النظر مرة أخرى يف  السورية،وختفف جزء من عبء تدفق الالجئني عليها،

راتيجية الذي يقتصر فقط على طرد داعش من أراضيها ومحاية مضمون هذه اإلست

احلدود املشركة مع سوريا خاصة يف اجلانب الشمايل،فإننا جند بأن املخاطر األخرى 

                                                 
 .01 ص ،مرجع سابق ذكره ،عماد يوسف قدورة - 1
 .01 ص ،هنفس املرجع - 2
 .09 ص ،هنفس املرجع - 3
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السيما ما تعلق مبشكلة  املترتبة على تركيا ستظل هي نفسها تقريبا يف السنوات املقبلة،

 .اإلقليمياألكراد واملنافسة املتزايدة حول النفوذ خاصة 

 :قائمة املراجع
 :الكتب -

سياسات تركيا اجلهادية واألمن :من الطريق اجلهادي السريع إىل املالذ اجلهادي اآلمن أمر اهلل أوزلو، -

 .8101 مركز البيان للدراسات والتخطيط، :بغداد .الغريب

الدراسات والبحوث مركز :أبو ظيب .العربية-دراسة يف العالقات التركية:تركيا والعرب الكالين، -

  .0111 سلسلة دراسات استراتيجية، اإلستراتيجية،

النشأة :تنظيم الدولة اإلسالمية"ملفات . اجلذور اإليديولوجية لتنظيم الدولة اإلسالمية شفيق سفري، -

 .8101 نوفمرب مركز اجلزيرة للدراسات،" والتأثري واملستقبل،

 . 8118 مركز القدس للدراسات السياسي، :فلسطني .تركيا والشرق األوسط عماد الضمريي، -

 حتليل سياسات، .املراجعات واالجتاهات:مسألة التغيري يف السياسة اخلارجية التركية عماد يوسف قدورة، -

 .8109  ديسمرب املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات،

تنظيم الدولة "ملفات  .الواقعالبنية الفكرية وتعقيدات :تنظيم الدولة اإلسالمية معتز اخلطيب، -

 .8101 نوفمرب مركز اجلزيرة للدراسات،" النشأة والتأثري واملستقبل،:اإلسالمية
-  Ahmet.S.Yayla, The Reina neightclub attack and the islamic state treat to Turkey. CTC 

sentinel, March 2017. 

 :اجملالت -

 العدد ،دراسة سياسية عربية ".من التأسيس إىل االنقسام:الشام جبهة النصرة ألهل" محزة مصطفى، -

 .8101 نوفمرب ،19

 ،81 العدد ،19 اجمللد ،جملة الدراسات الفلسطينية ،"األمن التركي والشرق األوسط" شادي إرغوفنتش، -

  .0111ربيع 

دراسات اجلمهورية ، حبث أعده مركز "داعش النسخة األكثر تطرفا لإلسالم السياسي" صرب درويش، -

 . 8101 الدميقراطية،
- Ephraim Kam, « the rise of the islamic state organization »,strategic assessment. Vol 17,n 

03, October 2014 

- Zana Khasraw gulnohamad, « the rise and fall of the islamic state of Iraq and 

alSham(levant) ISIS ». global security studies,spring, vol 05, issue 02 , 2014. 

 :اإلنرتنت -
  :نقال عن املوقع ،01:11على الساعة ،08/11/8101يوم  النشأة واألفكار،:تنظيم الدولة أوراق سياسية، -

http://www.fikercenter.com/ar/p/political_analysis/view/a6zaxn3 

- Turkey Strivesto Create a « safe zone » a long its border with syria.on: 

www.Terrorism-info.il/en/articleprint,aspx?id:21156. 2017/02/13-13:02. 

http://www.fikercenter.com/ar/p/political_analysis/view/a6zaxn3
http://www.terrorism-info.il/en/articleprint,aspx?id:21156

